คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาลเมืองชัยนาท
บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ ผู บ ริ ห ารของเทศบาลเมื อ งชั ย นาท จะได เ สนอร า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
ตอสภาเทศบาลเมืองชัยนาท อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลเมืองชัยนาท จึงขอกลาวใหทานประธาน
และสมาชิ ก ทุ ก ท า นได ท ราบถึ ง สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการดํ า เนิ น การ ในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2556 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง

นา
ท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
ก. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

24,494,108.77 บาท

งชัย

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
1.1.2 เงินสะสม

24,954,654.52 บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม

6,053,371.11 บาท

ลเม
ือ

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ - บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
1.1.6 เงินกูคงคาง

จํานวน - โครงการ - บาท
99,296,588.72 บาท

นเท
ศ

บา

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 85,072,636.22 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร

13,486,630.51 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

3,571,196.91 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

1,118,241.93 บาท

ักงา

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

-

344,915.80 บาท

หมวดรายไดจากทุน

สำน

บาท

-

บาท

หมวดภาษีจัดสรร

32,298,394.07 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

34,253,257.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 66,576,516.06 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 71,099,426.73 บาท ประกอบดวย
งบกลาง

6,028,409.72 บาท

งบบุคลากร

30,622,311.24 บาท

งบดําเนินการ

27,437,805.77 บาท

งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

12,500.00 บาท
-

บาท

6,998,400.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 64,020,014.56 บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน

3,406,763.25 บาท

3. งบเฉพาะการ
3.1 ประเภทกิจการ สถานธนานุบาล
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
18,862,849.22 บาท

รายจายจริง

5,375,973.99 บาท

เงินกูจากธนาคาร /กสท./อื่น ๆ

นา
ท

รายรับจริง

95,019,101.87 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

-

13,486,875.23 บาท

งชัย

กําไร จากการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

บาท

เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

172,918,000.00 บาท

ลเม
ือ

ทรัพยรับจํานํา

72,916.78 บาท

3.2 ประเภทกิจการ สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท
รายรับจริง

นเท
ศ

รายจายจริง

บา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

700,270.00 บาท

1,085,331.67 บาท

เงินกูจากธนาคาร /กสท./อื่น ๆ

-

บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

-

บาท

กําไรสุทธิ

-

บาท

สำน

ักงา

เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

523,336.34 บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2556
เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
รายรับจริง ป 2554 ประมาณการ ป 2555 ประมาณการ ป 2556
หมวดภาษีอากร

12,980,000.00

13,300,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

3,578,809.49

3,041,600.00

3,665,200.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

1,804,819.45

850,000.00

1,000,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

3,230,751.61

3,000,000.00

3,800,000.00

208,896.00

310,000.00

182,000.00

21,893,783.91

20,181,600.00

21,947,200.00

37,867,372.15

33,700,000.00

37,600,000.00

37,867,372.15

33,700,000.00

37,600,000.00

34,018,730.00

42,200,800.00

93,926,800.00

34,018,730.00

42,200,800.00

93,926,800.00

93,779,886.06

96,082,400.00

153,474,000.00

นา
ท

13,070,507.36

งชัย

รายไดจัดเก็บ

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีจัดสรร

ลเม
ือ

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกกรปกครองสวนทองถิ่น

บา

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสววนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

นเท
ศ

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสววนทองถิ่น

สำน

ักงา

รวม

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายจายจริงป 2554 ประมาณการป 2555 ประมาณการป 2556
14,302,800.00
7,922,200.00
37,305,800.00
36,551,600.00
96,082,400.00
96,082,400.00

สำน

ักงา

นเท
ศ

บา

ลเม
ือ

รวมจายจากงบประมาณ
รวม

9,616,412.83
242,200.00
6,345,050.00
44,676,012.36
31,617,763.86
92,497,439.05
92,497,439.05

17,482,050.00
7,692,200.00
41,860,610.00
86,439,140.00
153,474,000.00
153,474,000.00

นา
ท

จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบดําเนินการ
งบบุคลากร

งชัย

งบ

